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Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet besvare de stillede spørgsmål således

Spørgsmå|1:

Retslægerådet bedes oplyse, i hvilket omfang sagsøgerenforudfor ulykken d. 7. september 2018 var

lrendt medforudbestående - hyppige eller lvoniske - nakkesmerter og/eller lændesmerter.

Retslægerådet bedes i belvæftelse fold oplyse hvilke gener, der var tale om.

Nej. I neurokirurgisk speciallægeerklæring fra 16. april 2020 (bilag l0) er dog beskrevet "Kan ikke

sige sig fri for at der har været noget med ryggen. Som helt ung, under aktivering et lændehold. Ikke

siden. Rygproblemerne har dog været sjældne og har ikke rigtigt fyldt noget." Endvidere er der i

sagens bilag 38 ijournal fra egen læge beskrevet, at sagsøger den l. marts 2016 havde klager over

rygsmerter.

SpørgsmåI2:

I det omfang sagsøger op til ulykken d. 7. september 2018 hqvde forudbestående gener/klager fra
naklre og/eller lænd, bedes Retslægerådet redegøre for sværhedsgraden og i hvilket omfang ge-

nerne/klagerne fortsat var tilstede frem til skadestidspunktet d. 7. september 20 /,8.
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Retslægerådet

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1. Retslægerådet kan ikke nærmere redegøre for sværheds-

graden af symptomerne og i hvilken udstrækning de eventuelt har været tilstede umiddelbart forud

for ulykkestilfældet den 7. september 2018.

Spørgsmå|3:

I det omfang sagsøger op til ulykken d. 7. september 2018 havde forudbestående gener fra nakke

og/eller lænd, bedes Retslægerådet oplyse, om der er grundlagfor at qntage, at disseforudbestående

gener inden ulykkenforhindrede sagsøger i at udføre almindelige dagligdagsfunktioner og arbejde

før ulykken d. 7. september 2018 skete.

I belvæftende fald bedes Retslægerådet henvise til relevante bilag

Retslægerådet udtaler sig ikke om erhvervsevne og udtaler sig kun om eventuel funktionsnedsættelse,

hvis der spørges til en specifik funktion.

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 2. Der er ikke beskrevet gener fra nakke og/e ller lænd op

til ulykkestilfældet den 7. september 2018.

SpørgsmåI4:

Retslægerådet bedes oplyse, om sagsøgerenforudfor ulykiken d. 7. september 2018 havde andre hel-

bredsmæssige- og symptomgivende smerter eller gener, som er relevante for vurderingen af årsags-

sammenhæng mellem ulykken d. 7. september 2018 og de klager sagsøger har haft siden trafikulykken

(naklresmerter og lænderygsmerter).

I bebæftende fald bedes Retslægerådet angive hvilke andre gener, der var tale om samt henvise til

de for besvarelsen relevante bilag samt stille relevante diagnoser.

I belvæftende fald bedes Retslægerådet endvidere redegøre for sværhedsgraden og i hvillcet omfang

generne/klagerne fortsat var tilstede frem til skadestidspunktet d. 7. september 20 I 8.

Nej. Sagsøger har ffiet indsat kunstige knæ i henholdsvis 2015 og 2017 på grund af slidgigt med

smerter og fiiet en indsprøjtning i højre skulder 30. maj 2017 på grund af en irritationstilstand med

smerter (bilag 40).
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Retslægerådet

SpørgsmåI5:

Retslægerådet bedes oplyse, hvilke helbredsmæssige gener og symptomer sagsøger initialt klagede

over efter trafikulykken d. 7. september 2018.

Smerter inakke og lænd.

Spørgsmå|6:

Retslægerådet bedes oplyse, om det vurderet ud fra de lægelige akter er sandsynligt (uden at være

sikkert), at sagsøger ved trøfikulykken d. 7. september 2018 pådrog sig nakkesmerter og lænderyg-

smerter.

I belvæftende fald bedes Retslægerådet nærmere redegøre for den medicinske sandsynlighedsgrad

hvis muligt (under 50 %, 50 % eller over 50 oÅ).

Den tidsmæssige sammenhæng mellem beskrivelsen af nakke-smerter og trafikulykkestilfældet den

7. september 2018, taler for en sammenhæng, som for de initialt beskrevne smerter, skønnes at have

en sandsynlighed på mere end 50%. For så vidt angår lændesmerterne skønner Retslægerådet, at der

er en årsagsmæssig sammenhæng med de initialt beskrevne klager, men kan ikke - jævnfør tidligere

rapporterede lændesmerter (se besvarelsen af spørgsmål I ) - udtale sig præcist om graden af sand-

synlighed.

Spørgsmål7:

Såfremt Retslægerådet besvarer spørgsmål 6 benægtende, bedes Retslægerådet pege på andre (or

sagsøgeren) konlvete og mere sandsynlige årsager/udløsende faktorer til generne end trafihtheldet.

Både nakke- og lændesmerter er hyppigt forekommende i befolkningen og kan have mange årsager,

herunder slidgi gtforandringer

Spørgsmå|8:

Retslægerådet bedes oplyse, om det er sædvanligt eller usædvanligt, at der ved personsknder afdenne

karakter er ingen eller begrænsede objektive fund ved røntgen- og scanningsundersøgelser.
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Ja, det er sædvanligt.



Retslægerådet

SpørgsmåI9:

Retslægerådet bedes oplyse, om det er sædvanligt eller usædvanligt, at der ved personsknder afdenne

knrakter er diskrepans mellem de objektive fund og de subjehive klager.

Ja, det er sædvanligt.

Spørgsmål 10:

Retslægerådet bedes oplyse, om sagsøgerens vedvarende gener afvigerfra de gener, der kan ses hos

pelsoner med langvarige gener efter påkørselfra siden.

Nej.

Spørgsmål 11:

Retslægerådet bedes oplyse, hvor stor enprocentdel, der typiskudviklervarige gener efter denne type

ulykke.

Omkring l0%.

Spørgsmål 12:

Retslægerådet anmodes om at oplyse, om gener/fulger efter whiplash (forvridning af halshvirvelsøj-

len og lænden) kan være affluktuerende karakter?

Smerter kan være fluktuerende og afhænger blandt andet af fysiske og psykosociale forhold.

SpørgsmåI13:

Retslægerådet bedes oplyse, om der med baggrund i sagens lægelige materiale, herunder speciallæ-

geerklæring af 16. april 2020 udarbejdet af speciallæge (bilaq I0), er grund til at

antage, at sagsøgerens gener må ansesfor langvarige ellervarige.

Sagsøgers smerteklager har været langvarige (mere end 1 % år).
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Retslægerådet

Spørgsmål 14:

Retslægerådel bedes oplyse, om der er lægefaglig evidens for en nedre grænse for energipåvirkning

iforbindelse med trafikuheld og udvikling af nakkesmerter og lænderygsmerter herefter.

I bekræftende fald, bedes Retslægerådet venligst uddybe/henvise til relevant lægefogligt materiale.

Ved smertetilstande, hvor der ikke kan påvises strukturelle skader, er der en dårlig sammenhæng

mel lem energipåvirknin gen og de subjektive smerteklager.

Spørgsmål 15:

Er det muligt for Retslægerådet at beslcrive, hvilken sygeperiode, der i sagsøgers tilfælde kan anses

for udløst af trafifulykken?

I bekræftendefald, bedes Retslægerådet begrunde sit svar,

Retslægerådet udtaler sig ikke om årsager til sygemeldinger

Spørgsmål16:

Kan Retslægerådet angive, hvor stor en andel (evt. angive i procent) af sogsøgers nedsatte arbejds-

evne/funktionsevne, der må anses for forårsaget af trafikulykken?

I bekræftendefald, bedes Retslægerådet begrunde sit svar

Retslægerådet udtaler sig ikke om arbejdsevne eller funktionsevne.

Spørgsmål 17:

Retslægerådet bedes oplyse, om det udfra de lægelige akter i sagen kan lægges til grund, at sagsøger

ikke ville have været i stand til at arbejde påfuld tidfremadrettet, uonset om trafikulykken d. 7.

september 2018 var sket.
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Retslægerådet

Spørgsmålet er hypotetisk og kan i det konkrete tilfælde ikke besvares.

Spørgsmål A:

Er derfund ved MR-skonningen den 10. februar 2019, der kanforklare skodelidtes gener? I belvæf-

tende fald, har disse fund årsagssammenhæng til ulykken?

De degenerative forandringer, som påvistes ved MR-skanningen den 10. februar 2019, kan ikke for-

klares ved ulykkestilfældet den 7. september 2018, men forandringerne kan være en medvirkende

årsag til smerter inakken.

Spørgsmål B:

Er der slret en udvikling i sagsøgers gener i perioden efter ulykken, herunder særligt i perioden fra
den 4. .iuni 201 9 og det følgende år?

Har dette i givetfald betydningfor Retslægerådets vurdering af årsagssammenhæng mellem ulykken

og sagsøgers efterfølgende gener?

Egen læge beskriver en bedring den 8. januar 2019 (bilag 38) medens der i speciallægeerklæringen

fra den 16. april 2020 (bilag l0) beskrives ingen bedring, men gradvis forværring.

Spørgsmål C:

Retslægerådet bedes redegøre for skademekanismen ved en whiplashlæsion.

Whiplash (piskesmæld) er udtryk for en skadesmekanisme, der rammer halshvirvelsøjlen og dens

omgivende strukturer, når denne udsættes for acceleration eller deceleration. Det må formodes, at der

ved dette traume sker forstrækning af led, ledbånd, sener og muskler i nakken.

Spørgsmål D:

Den påvirkning sagsøger blev udsat for ved ulykken er beregnet til 4,8 km/t i hastighedsændring og

en Gpavirkning på 1,3 i DanCrash' rapport, der opsummerende beskriver den beregnede påvirkning

således:
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Retslægerådet

Sideværts kan det sammenlignes med at dreje meget abrupt med en sportsvogn, go-kart eller lignende,

eller deltagelse i almindelig aktivitet i øvrigt.

ffiigelsefra hverdagen kan ikkefindes i denfusiske påvirkning.

En animation erfremlagt i sagen som bilag B

Er et biluheld som det ovenfor beslvevne egnet til at give en whiplashlæsion?

Tekniske analyser af biluheld og vurderinger af hastighedsændringer ligger uden for Retslægerådets

sagkundskab.

Spørgsmål E:

Er det i givet fald Retslægerådets opfattelse, at sagsøger de facto har pådraget sig en sådan

whiplashlæsion?

Ja, sagsøger kan have pådraget sig en whiplashlæsion.

Spørgsmål F:

Kan et biluheld som det beslrrevne give vedvarende lænderyggener hos enforsædepassager, der har

benyttet sikkerheds se le?

Nej

Spørgsmål G:

I tilknytning til spørgsmål 6 bedes Retslægerådet om muligt angive hvor sandsynligt Retslægerådet

finder, at der er årsagssammenhæng mellem ulykken og sagsøgers efterfølgende generfra nakke og

lænd.

Sandsynligheden for en sammenhæng mellem ulykkestilfældet og sagsøgers længerevarende nakke-

smerter skønnes mindre end 50%. Dette skøn er baseret på oplysningerne om en lav påkørselsha-

stighed, at sagsøger har ret betydelige degenerative forandringer i halshvirvelsøjlen, som kan være
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Retslægerådet

medvirkende årsag til nakkesmerter, samt at kun cirka l0%o af personer med følger efter en forstuv-

ning af halshvirvelsøjlen får længerevarende symptomer. Det er ikke sandsynligt, at der er en årsags-

sammenhæng mellem sagsøgers længerevarende lænderygsmerter og ulykkestilfældet.

Spørgsmål H:

Retslægerådet bedes tillige redegøre for karakteren af de pågældende gener, jfr. spørgsmål G, her-

under om der mest sandsynligt er tale omforbigående gener (hvorvedforstås gener somforsvinder

spontant eller efter behandling) eller om det må antages, at generne er afvedvarende ksrakter (hvor-

vedforstås at genernefortsat persisterer uden udsigt til bedring på trods afrelevant behandling).

Hos omkring l0% ses længerevarende symptomer efter et whiplashtraume. Det er ikke muligt at

vurdere smerteprognosen på lang sigt.

Spørgsmål I:

Giver sagen i øvrigt Retslægerådet anledning til bemærlminger.

Nej

I sagens behandling har professor overlæge og pro-

fessor deltaget.

Retslægerådet skal anmode om underretning om sagens endelige udfald.

Sagens parter er ikke underrettet herfra.

Med venlig hilsen
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